Luetaan yhdessä -verkoston
verkoston toimintasuunnitelma 2016
Luetaan yhdessä -verkoston toimintasuunnitelmassa esitellään vuoden 2016 keskeiset toiminnot
ja kehittämistoimenpiteet. Verkoston perustoimintaa esitellään Hankesuunnitelmassa 2016-2018.
Toimintasuunnitelma pohjaa Raha-automaattiyhdistykselle tehdyn toiminta-avustuksen
talousarvioon.
Hankkeen tiivistelmä
Luetaan yhdessä on valtakunnallinen verkosto, joka tarjoaa vapaaehtoistyönä suomen ja ruotsin
kielten opetusta Suomeen muuttaneille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat eri syistä koulutuksen
ulkopuolelle jääneet lukutaidottomat ja suomen kieltä taitamattomat naiset. Verkoston
hallinnollinen vastuu on Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry:llä.
Verkostossa toimii yli 90 opetusryhmää 27 kunnassa. Vapaaehtoisia opettajia on yli 500 ja
opiskelijoita vuosittain yli 1 600. Luetaan yhdessä -ryhmien kielenopetus tapahtuu kerran viikossa,
kahden tunnin ajan kokoontuvissa opetusryhmissä. Opetus on opiskelijoille ilmaista. Monien
opiskelijoiden kielen opiskelun tekee mahdolliseksi se, että lapset voivat tulla mukaan
oppitunneille. Muutamissa Luetaan yhdessä -ryhmissä on mukana myös miehiä.
Perustoiminta
Perustoiminta
Luetaan yhdessä opetustoiminta jatkuu entisenlaisenaan vuoden 2016 alussa. Ryhmät aloittavat
opetustoiminnan loppiaisen jälkeen tammikuussa. Kevätlukukauden opetus jatkuu pääsääntöisesti
toukokuun loppuun. Syyslukukausi alkaa pääsääntöisesti syyskuun ensimmäisellä viikolla ja
kestää itsenäisyyspäiväviikolle. Luetaan yhdessä -verkoston toimintaa ohjaa ja valvoo kahdeksan
henkinen ohjausryhmä, joka kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.
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Ryhmät raportoivat toiminnastaan kevät- ja syyslukukauden päätyttyä. Muistutus raportoinnista ja
raportointilomake lähetetään verkoston uutiskirjeen mukana. Raporttien pohjalta kootaan keväisin
verkoston vuosikertomus, jossa eritellään yksityiskohtaisesti hankkeen toimintaa ja tuloksia.
Kevätlukukauden aikana vapaaehtoistyöntekijät järjestävät yhteistyössä projektipäällikön kanssa
alueellisia koulutustilaisuuksia, joissa mm. vaihdetaan ryhmien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.
Syksyn aikana järjestetään verkoston vapaaehtoistyöntekijöille valtakunnallinen
koulutusseminaari. Osallistujien matka- ja ruokailukulut korvataan. Vuosittainen itsearviointi
toteutetaan marraskuussa. Kyselylomake lähetetään verkoston vapaaehtoistyöntekijöille,
ohjausryhmälle, yhteistyökumppaneille sekä osalle opiskelijoista.

Viestintä
Verkoston sisäinen viestintä tapahtuu pääosin sähköisesti uutiskirjeen, nettisivujen sekä facebooksivujen välityksellä. Verkoston uutiskirjettä julkaistaan viisi kertaa vuodessa. Sähköisten
viestintäkanavien lisäksi työntekijän tarjoama tuki puhelimitse, sähköpostitse ja tarvittaessa
paikanpäälle matkustaen ovat myös tärkeä osa sisäistä viestintää. Lisäksi verkoston
koulutustapahtumat ovat erinomainen kanava viestinnälle. Toimintaa esitellään vuoden aikana
erilaisissa tapahtumissa, kuten Maailma kylässä -festivaaleilla sekä Porin Suomi Areenassa sekä
alueellisissa ja kunnallisissa tapahtumissa.

Laajentuminen vuonna 2016
Verkosto on laajentanut toimintaansa hallitusti vuosittain. Vuonna 2016 uusia opetusryhmiä on
suunnitteilla kuusi: kaksi Heinolaan, yksi Lappeenrantaan, yksi Helsingin Pitäjänmäkeen ja yksi
Helsingin Kallioon sekä yksi Vihtiin. Verkosto järjestää ryhmäkoulutusta vapaaehtoistyöntekijöille
uusien ryhmien perustamisen yhteydessä kuusi tuntia, sisältönä verkoston toiminta ja opetus.

Yhteistyökumppanit
Verkostolla on erilaisia hankekumppaneita, joiden kanssa kehitetään perustoimintaa sekä uusia
opetusmenetelmiä. Osallisena verkossa -hankkeen kanssa kehitetään verkoston opiskelijoiden
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digitaalisia taitoja opetustuntien yhteydessä sekä koulutetaan vapaaehtoistyöntekijöitä digitaitojen
alkeisopettamiseen. Hyvä alku Hämeessä -hankkeen kanssa kehitetään Hämeenlinnan alueen
maahanmuuttajien palvelujärjestelmää, jossa verkoston opetusryhmät toimivat järjestelmän osana.
Verkosto toimii asiantuntijana Etelä-Suomen Etnossa kaudella 2015-2019. Verkostolla on myös
laaja, yli 80 organisaatiota sisältävä yhteistyöverkosto, joka mm. tarjoaa tiloja toiminnalle.
Yhteistyöverkostolle lähetetään uutiskirje vuosittain, jossa pyydetään myös osallistumista
verkoston arviointiin.
Kehittämistoimenpiteet

Tiedotetaan käytettävissä olevista kirjasarjoista, nettimateriaaleista ja muista
ilmaismateriaaleista
Ilmaisia opetusmateriaaleja on jo paljon netissä ja niitä linkitetään verkoston sivuille jatkuvasti,
joskin materiaalien läpikäyminen vie vapaaehtoistyöntekijöiltä paljon aikaa. Nettisivuja kehitetään
helppokäyttöisimmiksi ja uusista materiaaleista tiedotetaan jatkossa enemmän.

Uudistetaan opetussuunnitelmaa lisäämällä opetukseen yhteiskunta- ja
työelämätietoutta
Vuonna 2016 uudistettavan opetussuunnitelman perustana on edelleen arjen kielitaito ja sanasto,
mutta siihen lisätään yhteiskunta- ja työelämätietoutta. Uudistettua opetussuunnitelmaa esitellään
verkoston vapaaehtoistyöntekijöille syksyn valtakunnallisessa seminaarissa. Luetaan yhdessä verkosto ei osallistu suoraan työllistämistoimiin, vaan se tukee edistämistyötä yhteistyössä jo
olemassa olevien hankkeiden kanssa.

4

Vuosikello 2016

Tammi
•Vuosikertomus
•Ryhmätoiminnan aloitus
Joulu
Helmi

•Syysraportointi

•Uusien ryhmien perustaminen ja
koulutus
Marras

Maalis

•Itsearviointi
•Kirje yhteistyökumppaneille

•Alueelliset koulutukset

Loka
•Valtakunnallinen seminaari
Huhti
•Opetussuunnitelman päivittäminen
Syys
•Opetusmateriaalipankin
päivitys
•Valtakunnallisen seminaarin
järjestelyt

Touko
• Kevätraportointi
•Ryhmät jäävät kesätauolle

Elo
•Uusien ryhmien perustaminen ja
koulutus
•Ryyhmätoiminta jatkuu

Heinä

Kesä

•Kesäloma

•Kevätraporttien kerääminen
•Opetussuunnitelman päivittäminen
jatkuu

